
محلتحلالالئحةهذهأنفيهجاءوالذيهـ،1440-7-7وتاريخ(2216)رقمالوزاري بالقرارالزكاةجبايةالئحةتحديثصدر

املتعـلقةالسـابقةوالتعـاميموالتعـليماتالقـراراتوجميعهـ1438-6-1وتاريخ(2082)رقمالوزاري بالقرارالصادرةالالئحة

لجميعم2019-1-1عدوبفيتبدأالتياملاليةالسنواتعلىتطبيقهاويسري أحكام،منمعهايتعارضماكلوتلغيالزكاة،بجباية

.التاريخلهذاالسابقةللسنواتالسابقةالالئحةبقاءمعاملكلفين،

 التقديري باألسلوبُيحاسبمنعدا
 
-31بعدتقدمالتيمإقراراتهعلىالالئحةتطبيقفيسري الالئحةمنالرابعللفصلطبقا

.م12-2019

هـ،1440-7-7وتاريخ(2215)رقماملاليةوزيرمعاليبقرارصدرتوالتيالتمويلأنشطةزكاةبحسابخاصةقواعدصدرتكما

م2019-1-1وبعديفتبدأالتياملاليةالسنواتعلىتسري والتيالتمويلأنشطةزكاةحسابقواعدعلىاملوافقةفيهجاءوالذي

.بعدهاوما

احتساب الزكاة وفق الالئحة
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احتساب الزكاة

:طريقعنالزكاةحسابيتم

بناءمثومنالحسم،جائزةوغيرجائزةاملصاريفحسباملحاسبي(الخسارة/الربح)النشاطنتيجةتعديل

املحاسبةواعدقباالعتباراألخذمعالزكوية،غيرالبنودوحسمالزكاةلوعاءاملكونةالبنودبإضافةالزكوي الوعاء

.الالئحةفيوردحسبماوغيرهاالزكاةكنسبةالوعاءاحتسابعلىاملؤثرة

احتساب الزكاة وفق الالئحة
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احتساب الزكاة وفق الالئحة

(املحاسبيالخسارة/الربح)النشاطنتيجةتعديلمنالبدالزكوي الوعاءلحساب
(املكلفعنهايفصحلمخاضعةإيرادات-2،الدخلقائمةعلىبتحميلهااملكلفقامالحسمجائزةغيراملصاريف-1):إضافة
(املكلفعنهاصرحالتياملزكاهإيرادات-1):وحسم
.الالئحةمنعةوالتاسالثامنةاملادتينفيذكرماحسبوذلكالزكاةوعاءبنودمنهوالذياملعدل(الخسارة)الربحصافيإلىلنتوصل

 
ا
:املحاسبي( الخسارة ) تعديل صافي الربح -أول

 
ا
:الوعاء الزكوي -ثانيا
أنعلىالتنويهةأهميمعشرحها،سيتمالتيالطريقةوفقزكويةأصول فياملستغرقةالتمويلمصادربإضافةالزكاةوعاءتكوينيتم

ُبنيكماالوعاء،منالحسمياتحدودفيالديون إضافةوتكون الديون،منالوعاءإخالءعلىالزكوي الوعاءحسابفيخلصتالالئحة
كما.ذلكخالفتبينإذاإالابتداء  األجلطويلةديون منممولةالوعاءمناملحسوماتأنمنهاافتراضات،عدةعلىالوعاءحساب
العامفينالديعلىالحول حوالنمنبدالالديون وبآجالالفعليةاأليامعددبحسبالتمويلمصادرإضافةمعاملةالالئحةتضمنت
.الزكوي 

 
ا
:قواعد محاسبة الزكاة-ثالثا
سنةالزكوي العامكانحالفيأماالهجريةالسنةأيامحسبالوعاءمن%2.5بنسبةالزكاةتكون أنهوالالئحةفياستحدثماأبرز من

الهجريةالسنةأيامعددعلى%2.5قسمةطريقعنوذلكالفعليةاأليامعددعلىالحسابفيتمطويلةأوقصيرةفترةأوميالدية
.%2.5لنسبةفيخضعالربحصافيعاداماللمكلفالفعليةاأليامبعددمضروبة
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احتساب الزكاة وفق الالئحة

بنود 
املصاريف

جائزة 
الحسم

مجلس رواتب املالك وبدالته ومكافآت رئيس
اإلدارة ونائبة وأعضاء املجلس

2

املصروفات العادية والضرورية الالزمة 
للنشاط

1

3الديون املعدومة

4لدفاترقسط االستهالك السنوي املثبت في ا

 
 
5التبرعات املدفوعة واملؤيدة مستنديا

ر املكون خالل العام من احتياطي األقساط غي
املكتسبة واحتياطي األخطار القائمة

6

7ناملصروفات املدرسية ألبناء املوظفي

اثباتها املصروفات التي ال يتمكن املكلف من
 
 
مستنديا

نشاط املصروفات والتكاليف غير املرتبطة ب
املكلف

ةالزكاة أو الضريبة املستحقة أو املسدد

ارحصة العامل في صناديق التقاعد واالدخ

ةجميع املخصصات واالحتياطيات املكون

مة الزيادة في أسعار السلع والخدمات املقد
من أطراف مرتبطة أو ذات تأثير

فرق االستيراد

بنود 
املصاريف 
غير جائز  

الحسم

 
ا
:املحاسبي( الخسارة ) تعديل صافي الربح -أول
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ا
:بياملحاس( الخسارة ) تعديل صافي الربح -أول

املادة الثامنة

:النشاطنتيجةصافيلتحديداآلتيةاملصروفاتحسميجوز 

وابطالضتوفربشرطللنشاط،الالزمةوالضروريةالعاديةاملصروفات-1
:اآلتية

وقابلةةالهيئبهاتقبلوقرائنبمستنداتومؤيدةفعليةالنفقةتكون أن-أ
.سابقةبسنواتمتعلقةكانتولوصحتها،منللتأكد

أوةشخصيبمصروفاتتتعلقوالاملكلف،بنشاطمرتبطةتكون أن-ب
.املكلفتخصالأخرى بأنشطة

طبيعةذيمصروفإدراجحالوفي.رأسماليةطبيعةذاتتكون أال-ج
وجوداتاملإلىويضمالنشاطنتيجةبهفُتعدلاملصروفات؛ضمنرأسمالية
.األصلاستهالكضمنويستهلكالثابتة

جتماعية،اال للتأميناتالعامةاملؤسسةفياملسجلةوبدالتهاملالكرواتب-2
 علىاملجلس،وأعضاءونائبهاإلدارةمجلسرئيسإلىاملدفوعةواملكافآت

ّ
أال

.املستقلينلألشخاصُيدفععّمااملكافآتتزيد

 املعدومة،الديون -3
 
:اآلتيةللشروطوفقا

.إليرادااستحقاقسنةفياإليراداتضمنعنهاالتصريحسبققديكون أن-أ

.النشاطممارسةعنناتجةالديون تكون أن-ب

 شهادةاملكلفيقدمأن-ج
 
فيلهمرخصقانونيمحاسبمنعليهامصادقا

وذلكالصالحية،صاحبمنبقرارتمالديون هذهشطببأنتفيداململكة،
.الشهادةلتلكالهيئةطلبعند

 -د
ّ
.باملكلفمرتبطةجهاتعلىالديون تكون أال

.دخلهضمناملحصلةالديون عنبالتصريحاملكلفيلتزمأن-ه

احتساب الزكاة وفق الالئحة 
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ا
:سبياملحا( الخسارة ) صافي الربح تعديل-أول

املادة الثامنة

 للمكلفاململوكةالثابتةلألصول السنوي االستهالكقسط-4
ُ
عدةوامل

 النشاط،فيلالستخدام
 
للهيئةيثبتلمماالتجارية،دفاترهفيللمثبتوفقا

القسطفياملكلفمبالغة

 واملؤيدةاملدفوعةالتبرعات-5
 
التبرعاتيبتلقلهااملصرحللجهاتمستنديا

.اململكةداخل

نوماملكتسبة،غيراألقساطاحتياطيمنالزكوي العامخاللاملكون -6
رطبشالتأمين،إعادة(أو/و)التأمينشركاتفيالقائمة،األخطاراحتياطي
 وفتحديدهايكون وأنالتالي،الزكوي العامفيالزكوي للوعاءإعادتها

 
للمعاييرقا

 النشاط،هذافياملتبعةاملهنية
 
ذاتالساريةوالقواعدواللوائحلألنظمةووفقا

.الصلة

ملحصلةااألقساطمنالجزءمقداراملكتسبةغيراألقساطباحتياطيويقصد
 يغطيالذيالتجاريةالدفاترفياملثبتةأو

 
أولزكوي ابالعامتتعلقأخطارا

عويضاتالتمقدارالقائمةاألخطارباحتياطيويقصدالالحقة،الزكويةاألعوام
غأواملستلمةاملطالباتعن

َّ
بل
ُ
إجراءاتستكملتولمالزكوي العامخاللعنهاامل

.خاللهصرفها

:اآلتيةضوابطالفيهاتوفرتمتىاملكلفموظفيألبناءاملدرسيةاملصروفات-7

.اململكةداخللهامرخصتعليميةمنشأةإلىمدفوعةتكون أن-أ

 هموظفيألبناءالدراسيةللمصروفاتاملكلفدفعميزةتكون أن-ب
 
منصوصا

.الشركةلوائحفيأوالعملعقدفيصراحةعليها

ثبتأن-ج
ُ
.لهيئةالدىومقبولةمؤيدةصرفبمستنداتاملصروفاتهذهت

احتساب الزكاة وفق الالئحة 
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ا
:سبياملحا( الخسارة ) صافي الربح تعديل-أول

املادة التاسعة

روفاتاملصحسميجوز ل الالئحة،من(الثامنة)املادةفيوردمّمااستثناء
:اآلتية

.املكلفبنشاطاملرتبطةغيروالتكاليفاملصروفات-1

قرائنأومؤيدةبمستنداتإثباتهامناملكلفيتمكنالالتياملصروفات-2
.الهيئةتقبلهاأخرى 

.املسددةأواملستحقةالضريبةأوالزكاة-3

.االدخاروصناديقالتقاعدصناديقفيالعاملحصة-4

قرار،اإلمحلالزكوي العامخاللاملكونةواالحتياطياتاملخصصاتجميع-5
.الالئحةمن(الثامنةاملادة)من(6)الفقرةفيوردماعداما

لهاوأمرتبطةأطرافمناملقدمةالخدماتأواملوادأسعارفيالزيادةقيمة-6
باشرمغيرأومباشربشكلاملكلفقراراتأوأفعالفيالتأثيرعلىالقدرة
 مستقلةأطرافبيناملستخدمةباألسعارمقارنة

 
لوائحواللألنظمةوفقا

..الصلةذاتالساريةوالقواعد

مندماملقاإلقرارفيالوارداالستيرادقيمةمقارنةمنالناتج-االستيرادفرق -7
ستيراداال حسمبعدللجماركالعامةالهيئةبيانفيالواردةبقيمتهاملكلف
-:يأتيكمايعالج-الزكوي العامخاللالثابتةاألصول إلىاملضاف

فيواردةالقيمتهمنأكبراإلقرارفيالواردةاملكلفاستيرادقيمةكانتإذا-أ
 الفرق فيضافالجمارك؛بيان

 
.الربحصافيإلىكامال

فيواردةالقيمتهمنأقلاإلقرارفيالواردةاملكلفاستيرادقيمةكانتإذا-ب
 الفرق لهذاربح  فُيحسبالجمارك؛بيان

 
الهيئةددهاتحالتيلإلجراءاتطبقا

نتيجةبهوتعدلالنشاط،إيراداتإلىاإلقرارربحمجملنسبةعنيقلالوبما
النشاط

احتساب الزكاة وفق الالئحة 

16



 
ا
:سبياملحا( الخسارة ) صافي الربح تعديل-أول

:حالة تطبيقية -1

: ألف ريال، وبعد التحليل والفحص تبين ما يلي 200أظهرت الدفاتر املحاسبية لشركة األعمال أن الربح املحاسبي 

 10تم تحميل مصروف تبرعات بمبلغ •
 
.آالف ريال ال يوجد ما يثبته مستنديا

.آالف منها خالل العام10ألف ريال تم استخدام 30تم تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ •

.الف ريال34.000يبلغ االستهالك السنوي لألصول •

.الف ريال130الف ريال ، وتبلغ التكلفة حسب كشف الجمارك 150تبلغ تكلفة االستيرادات حسب دفاتر املكلف •

 على السياسات الداخلية للشركة40تبلغ املصاريف املدرسية ألبناء املوظفين •
 
.ألف ريال وذلك اعتمادا

؟%100كم يبلغ صافي الربح املعدل إذا علمت أن الشركة سعودية بنسبة 
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ا
:سبياملحا( الخسارة ) صافي الربح تعديل-أول

:حالة تطبيقية -1

:يتم تعديل صافي الربح كاآلتي

ريال200,000 صافي الربح املحاسبي

يضاف إلى صافي الربح

ريال10,000 مصروف التبرعات

ريال30,000 املكون من املخصص

ريال20,000 فرق االستيرادات

ريال260,000 صافي الربح املعدل
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